
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
__21.02.2018___                                                                                            №__28___

м. Лиман

Про  вирішення  житлових

питань

Розглянувши  протокол  засідання  громадської  житлової  комісії  при

виконавчому комітеті міської ради від 05.02.2018 р. №2 та керуючись Постановою

Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради професійних

спілок “Про затвердження Правил обліку  громадян,  які  потребують поліпшення

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р.

№470  (зі  змінами),  Закону  України  “Про  забезпечення  організаційно-правових

умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського

піклування”  від  13.01.2005  р.  №2342-IV  (зі  змінами), ст.ст.  32,34,36,39,40,45,46

Житлового кодексу Української РСР, та ст.ст. 30, 40 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради:

1.1. Лавренкову Тетяну Олексіївну, дитину — сироту, склад сім'ї 3 особа (заявник,

син, син), включивши в перелік громадян, які потребують поліпшення житлових

умов та в перелік громадян, які мають право на позачергове отримання житлової

площі,  керуючись  п.п.3  п.46  та  абзацом  5  п.15  Постановою  Ради  Міністрів

Української  РСР  і  Української  Республіканської  Ради  професійних  спілок  “Про

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470

2.Відмовити  в  прийняті  на  квартирний  облік  при  виконавчому  комітеті  міської

ради:

2.1. Шепелю Богданові Павловичу, склад сім'ї 1 особа (заявник), зареєстрованого за

адресою: м.Лиман вул.Покровська 77а. Згідно наданих документів за Шепель Б.П.

зареєстровано 1/6 частина за адресою м.Лиман вул.Миру 21, що складає 4.35 кв.м.

житлової  площі.  Також,  25.03.2014  року  Шепель  Б.П.  згідно договору  купівлі-

продажу   1/3  частина  житлової  будівлі  розташованої  за  адресою  м.Лиман  вул.

Покровська  77а  передає  Шепель  Л.Я.  Відповідно ст.1  ЗУ  “Про  забезпечення

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування” від 13.01.2005 № 2342-IV, “особи із числа дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи віком від 18 до 23 років, у

яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до

дітей,  позбавлених  батьківського  піклування”,  Постанови  Ради  Міністрів

Української  РСР  і  Української  Республіканської  Ради  професійних  спілок  “Про

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984  р.  №470 п.17



“Громадяни,  які  штучно  погіршили  житлові  умови  шляхом  обміну  займаного

жилого  приміщення,  його  псування  або  руйнування,  відчуження  придатного  і

достатнього  за  розміром  для  проживання  жилого  будинку  (частини  будинку),

квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла

внаслідок  вилучення  жилого  приміщення,  використовуваного  для  одержання

нетрудових  доходів  не  беруться  на  квартирний  облік  протягом  п'яти  років  з

моменту погіршення житлових умов”

3. Внести зміни до облікових справ:

3.1.  Лозової  Ірини  Юріївни,  включивши  до  складу  її  сім'ї  її  доньку  Даупарас

Милану Артемівну

3.2. Гасанової Марини Сергіївни, включивши до складу її сім'ї її доньку Гасанову

Златославу Рамінівну

4. Виключити з квартирного обліку при виконавчому комітеті Лиманської міської

ради Падалко  Людмилу Борисівну,  згідно  п.26 п.п.1  Постанови Ради Міністрів

Української  РСР  і  Української  Республіканської  Ради  професійних  спілок  “Про

затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР” від 11.12.1984 р. №470, а саме

“поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого

жилого приміщення”

5.  Затвердити  список  працівників  структурних  підрозділів  регіональної  філії

“Донецька  залізниця”  ПАТ  “Укрзалізниця”,  які  перебувають  в  черзі  на

квартирному обліку для поліпшення житлових умов  станом на 01.01.2018 р.

             Загальник облік — 195 сімей

             Позачерговий облік — 2 сім'ї

             Першочерговий облік — 41 сім'я  

6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника

міського голови Драч Ю.А.

 

Міський голова                                                                             П.Ф.Цимідан


